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Laganmälan & Laghantering

[En enkel guide för hur du anmäler ett lag i SVEMO TA.]
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Laganmälan
Hitta lagtävling
Till att börja med så behöver du hitta den tävlingen som du ska anmäla dig till. Detta gör du genom
att klicka på knappen ”Anmälan till tävling” längst upp i vänstra hörnet.

Efter att du klickat på knappen så kommer en ny ruta att dyka upp. Använd där
filtreringsmöjligheterna för att hitta lagtävlingen som du vill anmäla dig till.

1

De tävlingar som är lagtävlingar kommer att ha en länk ”Laganmälan”(1) i kolumnen ”Tävlingslag” till
skillnad från de individuella tävlingarna som endast har kolumnen ”Anmälan” med länken ”Anmäl”.
För att anmäla ett lag till tävlingen så klickar du på länken ”Laganmälan”(1).
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Anmäl nytt lag
OBS! Glöm inte att kolla TR innan du anmäler ditt lag. Där kan finnas viktig information angående
laganmälan.
I den nya rutan som öppnas så presenteras lag som du tidigare anmält. I detta fall så har vi inte
anmält något och vill därför anmäla ett nytt lag. Detta gör vi genom att klicka på knappen ”Anmäl
nytt lag till tävlingen”(1).

1

I det nya fönstret som öppnas så börjar du med att fylla i ditt lagnamn i rutan ”Namn”(1). Sedan
fortsätter du med att bocka i den tävlingsklass som laget ska tävla i(2). Nu matar du in lagets
transpondernummer och reservtranspondernummer i rutorna ”Transponder” och
”Reservtransponder”(3). När all information fyllts i så går du vidare till fliken ”Lagmedlemmar”(4)

3
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Här kan du nu lägga till lagmedlemmar i ditt lag genom att klicka på ”Lägg till lagmedlem”(1). I den
nya rutan som dyker upp så söker du fram profilen till föraren som du vill lägga till och klickar på
förarens rad för att lägga till honom/henne. Upprepa sedan för alla förare som du vill lägga till.

1

När förarna har lagts till så fyller du också på med information om dessa. Börja med att välja klubb i
rullgardinsmenyn ”Klubb”(1). Genom att skriva i rutan så kan du låta systemet söka fram klubben
istället för att leta upp den i rullmenyn. Sedan klickar du på ”Redigera” (2)i kolumnen ”Inställningar”
för att lägga till information som transpondernummer för individuella förare och förarens fordon. Om
inget fordon dyker upp i rullistan så kan det bero på att den föraren inte lagt dit något fordon på sin
profil.
Till sist klickar du på ”Aktivera”(3) i kolumnen ”Lagkapten” i den förares rad som du vill ange som
lagkapten. Om du vill ta bort en förare från laget så klickar du på den röda knappen i kolumnen ”Ta
bort”(4). Om tävlingen är inställd på att varje förare ska ha ett eget startnummer så kommer detta
att kunna väljas i raden för varje förare. Om istället hela laget ska ha ett gemensamt startnummer
väljs detta i rullmenyn ”Startnummer” som hittas under ”Namn” (se bild ovan).

1

2

3

4

När alla förare lagts till så går du vidare till fliken ”Lagledare”. Där lägger du till en lagledare på
samma sätt som du lade till förarna i laget. När laget är klart så klickar du på knappen ”Anmäl laget
till tävlingen”.

Reviderad: 2013-04-11

5

Anmäl säsongslag
OBS! Laganmälan kan endast göras av lagledaren.
I lagtävlingar som är kopplade till serier kan det krävas att ett säsongslag ska anmälas. Efter att du
klickat dig in på ”Laganmälan” på den aktuella tävlingen så kan du se i kolumnen ”Anmäl” för
tävlingsklassen om ett säsongslag krävs.
För att välja ett säsongslag så klickar du på knappen ”Välj lag”(1). Efter att du klickat på knappen
kommer en ny ruta att dyka upp där du kan söka fram ditt säsongslag. När du hittat laget klickar du
på raden för laget som då kommer att laddas in.

1

I bilden nedan kan vi se att när ett lag har valts så har ”Säsongslag krävs” försvunnit och ersatts med
en checkruta(1). Bocka för rutan för att välja den tävlingsklassen och klicka sedan på fliken
”Lagmedlemmar”(2) för att gå vidare.

2
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I fliken lagmedlemmar börjar du sedan att lägga till de förare som ska vara med i laget på tävlingen.
Klicka på knappen ”Lägg till lagmedlem”(1) för att lägga till en förare från ditt säsongslag eller klicka
på ”Lägg till gäst”(2) för att välja fritt från förare i Svemo-TA. När du klickat på någon av knapparna så
dyker en ny ruta upp där du söker reda på den förare som du vill lägga till och klickar på förarens rad
för att lägga till honom/henne.

1

2

När förarna har lagts till så fyller du också på med information om dessa. Börja med att välja klubb i
rullgardinsmenyn ”Klubb”(1). Sedan klickar du på ”Redigera” (2) i kolumnen ”Inställningar” för att
lägga till information som transpondernummer och fordon. Till sist så klickar du på ”Aktivera”(3) i
kolumnen ”Lagkapten” i den förares rad som du vill ange som lagkapten. Om du vill ta bort en förare
från laget så klickar du på den röda knappen i kolumnen ”Ta bort”(4)

1
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När alla förare har lagts till så går du vidare till fliken ”Lagledare”. Där lägger du till en lagledare på
samma sätt som du lade till förarna i laget. När laget är klart så klickar du på knappen ”Anmäl laget
till tävlingen”.

Redigera anmälan eller avanmäl från tävling
Om du anmält ett lag till en tävling så kan du även redigera din anmälning. Detta gör du genom att
först klicka på ”Anmälan till tävling”, sedan söker du rätt på tävlingen och klickar på länken
”Laganmälan” i fliken ”Tävlingslag”. I det nya fönstret som öppnas kan du se tävlingslaget som du
tidigare skapat. För att redigera anmälan klickar du på länken ”Redigera” i kolumnen ”Redigera
anmälan” (se bild nedan).

I fönstret som öppnas kan du redigera din anmälan på samma sätt som när du skapade den. När du
redigerat klart så klickar du på ”Uppdatera anmälan”.

Om du vill avanmäla laget från tävlingen klickar du istället på knappen ”Avanmäl från tävling”.

Reviderad: 2013-04-11

8

Laghantering
För att skapa och hantera säsongslag kommer vissa behörigheter att krävas. Endast
serieadministratörer kan skapa säsongslag till sin serie och för att kunna redigera ett säsongslag
måste profilen vara satt som lagledare.

Skapa/redigera säsongslag (serieadministratör)
Efter att du blivit tillsatt som administratör för en serie så kommer två nya flikar att dyka upp i menyn
till vänster. ”Administrera” med undermenyerna ”Tävling” och ”Säsongslag”, samt
”Systeminställningar” med undermenyn ”Serie”.
För att lägga upp ett nytt säsongslag i din serie så klickar du på menyvalet ”Säsongslag”.

Under menyvalet ”Säsongslag” kommer alla säsongslag i systemet att presenteras. Här kan du välja
att skapa ett nytt säsongslag eller att redigera ett redan skapat. För att skapa ett nytt säsongslag så
klickar du på knappen ”Lägg till säsongslag”

Om du istället vill redigera ett gammalt säsongslag så söker du upp laget genom att använda
filtreringsmöjligheterna på toppen av sidan. (TIPS! Filtrera endast på säsong och serie så får du fram
alla lag som ingår i din serie.)
Du kan här se de säsongslag som du har behörighet att redigera genom att kolla i kolumnen ”Hantera
lag”. Här står det ”Redigera” om du har behörighet och annars ”Visa” om du inte har behörighet.
Klicka här på ”Redigera”.
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I den nya rutan som dyker upp så börjar du fylla på med information kring laget. Att tänka på är att
om du skapar ett säsongslag för en serie så kommer endast de serier som du är administratör för att
dyka upp i rullistan ”Serie”. När informationen lagts till och en lagledare blivit vald så klickar du på
spara. Inga lagmedlemar kan läggas till innan laget sparats.
Nu kan du antingen fylla på med lagmedlemmar själv eller låta lagledaren göra detta. Den profilen
som du utsett till lagledare kommer att få ett nytt menyval nästa gång han loggar in där han/hon kan
komma in och redigera sitt säsongslag.
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Redigera säsongslag (lagledare)
För att du ska kunna redigera ditt säsongslag så måste behållaren för laget ha skapats av
serieadministratören och du måste vara satt som lagledare för säsongslaget. Först då kommer du
få menyvalet ”Säsongslag”.

Efter att ha klickat på ”Säsongslag” så söker du på den nya sidan rätt på ditt lag genom att använda
de olika filtreringsmöjligheterna på toppen av sidan. Klicka sedan på ”Redigera” i kolumnen ”Hantera
lag”. Om det här endast skulle stå ”Visa” betyder det att du inte har behörighet att redigera laget.
Inne i redigera läge så kollar du igenom informationen och kontrollerar att den är korrekt. Välj sedan
startnummer för laget genom att klicka på knappen ”Välj startnummer” (1). I den nya rutan som
öppnas väljer du startnummerklass och i numren som presenteras klickar du på ”Välj” längst till
vänster i raden för det numret du vill välja för laget.
Till sist lägger du till dina lagmedlemmar genom att använda knappen ”Lägg till lagmedlem”(2). I den
nya rutan som öppnas söker du reda på personens profil och klickar helt enkelt på raden för den
förare som du vill lägga till. Klicka sedan på knappen ”Spara” för att spara dina inställningar.

För information om hur du anmäler säsongslaget. Se sida 6.
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